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Alle wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving in 
één wet onderbrengen; dat is het einddoel dat de stelsel herziening 
van het omgevingsrecht beoogt. Eén van de bestaande wetten die 
in de Omgevingswet wordt ondergebracht is  paragraaf 5.2 van de 
Wabo (beter bekend als de Wet Vergunning verlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH)). Daarin zijn de a fspraken opgenomen die het 
rijk, de provincies en de gemeenten maakten om de vergunning-
verlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht 
beter te organiseren. De Wet VTH heeft daarmee de basis gelegd 
voor een landelijk dekkend stelsel van 29 omgevingsdiensten.

Wat verandert er? 
Provincies en gemeenten hebben de uitvoering van een aantal 
VTH-taken ondergebracht bij de omgevingsdiensten, waardoor 
expertise kan worden gebundeld. Gemeenten en provincies zijn 
bevoegd gezag voor deze taken. Zij zijn opdrachtgever en eigenaar, 
en verantwoordelijk voor het beleid. Zij stellen verordeningen vast 
waarin kwaliteitseisen zijn opgenomen voor de taakuitvoering door 
omgevingsdiensten. De Wet VTH wordt beleidsneutraal naar de 
Omgevingswet overgeheveld. Uitgangspunt is dat taken en bevoegd-
heden na de omzetting vergelijkbaar zijn met de huidige taken en 
bevoegdheden.

VTH-taken
De Wet VTH borgt een goede uitvoering van de VTH-taken van 
gemeenten en provincies in het omgevingsrecht. Voor hoofd-
zakelijk het milieudomein kent deze wet een bijzondere bepaling 
die is gericht op het bevorderen van de kwaliteit van de uitvoering. 
Die bepaling houdt onder andere in dat gemeenten en provincies 

een verplicht aantal taken laat uitvoeren door omgevingsdiensten 
(het basistakenpakket). Het basistakenpakket wordt uitgewerkt in 
het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Voor het toezicht op complexe en risicovolle bedrijven zijn zes 
gespecialiseerde omgevingsdiensten aangewezen. Ook worden 
kwaliteitseisen gesteld aan het uitvoeringsproces. De Wet VTH heeft 
verder bepalingen opgenomen over informatie-uitwisseling en 
samen werking bij toezicht en handhaving tussen onder andere 
provincies, gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie en 
de politie. 

In 2009 maakten gemeenten en provincies onderling afspraken over 
een basistakenpakket voor de omgevingsdiensten. Daarbij ging het 
om taken met betrekking tot activiteiten die zwaardere milieueffecten 
hebben – denk bijvoorbeeld aan complexe bedrijven of activiteiten 
die specifieke kennis vereisen zoals bodemsaneringen. Ook bedrijfs-
matige asbestverwijdering en de bouwtaak behorend bij milieu-
belastende activiteiten waar de provincie bevoegd gezag is, vallen 
onder het basistakenpakket. Andere gemeentelijke of provinciale 
VTH-taken, bijvoorbeeld in de meeste gevallen op het gebied van 
bouwen, maar zeker ook op gebied van erfgoed, natuur of zwem-
baden maken geen deel uit van het basistakenpakket van een 
 omgevingsdienst. Het is aan de gemeente of de provincie om deze 
taken zelf uit te voeren of om deze vrijwillig onder te brengen bij 
de omgevingsdienst.

Onder de Omgevingswet blijft deze taakverdeling tussen gemeenten, 
provincies en omgevingsdiensten vergelijkbaar.
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